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Abstrakt 
Syftet med arbetet var att uppdatera evidensläget avseende sambandet mellan vitamin D 

och atopiskt eksem. Hypotesen som prövas är ”Hög vitamin D-nivå i blodserum är 

negativt korrelerad med utveckling av atopiskt eksem”. Uppsatsen utgår från en 

metaanalys med samma frågeställning som publicerades 2016 av Kim et al. I denna 

metaanalys kunde en korrelation påvisas. Sedan Kim et al publicerades har flera studier 

som behandlar korrelationen mellan vitamin D och atopiskt eksem publicerats. Detta 

arbete är en litteraturstudie innehållande sju vetenskapliga artiklar som behandlar just 

ämnet atopiskt eksem och vitamin D. Artiklarna som används är publicerade efter maj 

2015, detta för att enbart inkludera nya artiklar. Resultatet visar att två av sju artiklar 

stödjer arbetets hypotes att det finns en korrelation mellan vitamin D och atopiskt 

eksem. Slutsatsen är att arbetets hypotes inte kan styrkas genom denna litteraturstudie: 

det verkar inte finnas en korrelation mellan vitamin D och atopiskt eksem. Resultatet är 

därmed inte detsamma som i Kim et al som publicerades 2016 med samma 

frågeställning. 

 

Abstract 
The aim of this study was to determined the relationship between atopic eczema and 

vitamin D. The hypothesis that were tested are:” A higher level of vitamin D in blood 

serum is negatively correlated with atopic eczema”. The study is a literature review: 

seven scientific articles on the subject vitamin D and atopic eczema are used in this 

essay. The work is based on a 2016 meta-analysis by Kim et al that addressed the same 

issue. The results show that two out of seven articles indicate a negative association 

between vitamin D and atopic eczema. In the other five studies no significant result is 

evident.  

 The conclusion is that there appears to be no direct link between vitamin D levels and 

atopic eczema. This is an opposite outcome to the Kim et al meta-analysis. 

 

Nyckelord 
Atopiskt eksem, atopisk dermatit, böjveckseksem, Vitamin D, kolekalciferol och 

ergokalciferol. 
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Tack 
Jag vill tacka min handledare Håkan Andersson för stöttning genom hela arbetets 

process.  
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1 Inledning 
Atopiskt eksem är en vanlig hudsjukdom som leder till inflammation i huden. 

Prevalensen är ca 8% sett till hela världens befolkning. Atopiskt eksem karakteriseras 

av klåda och utslag främst centrerade till knä- och armveck. Klådan bidrar till många 

oönskade konsekvenser för den drabbade; sömnrubbningar, koncentrationssvårigheter 

och ångest är vanligt (Hong, Buddenkotte, Berger, & Steinhoff, 2011). Orsakerna 

bakom atopiskt eksem är inte helt kartlagda och även när det kommer till behandling 

finns flera frågetecken om vilka behandlingsformer som är effektivast. Det är vedertaget 

att solljus verkar lindrande på atopiskt eksem, men mekanismen är okänd (Berents et 

al., 2016). År 2016 publicerade Kim et al en metaanalys som omfattade relationen 

mellan atopiskt eksem och vitamin D. I analysen framgick det att sänkta nivåer av 

vitamin D i blodserum ökade risken för att utveckla atopiskt eksem (Kim, Kim, Lee, 

Choe, & Ahn, 2016). Sedan Kim et al publicerades 2016 har flera nya intressanta 

artiklar publicerats där sambandet mellan atopiskt eksem och vitamin D har undersökts 

och det är just dessa som kommer analyseras i denna litteraturstudie.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Atopiskt eksem 

Prevalens och epidemiologi 

Atopiskt eksem är en hudsjukdom som är vanlig hos små barn, men som även drabbar 

vuxna (Madhok, Futamura, Thomas, & Barbarot, 2015). I Sverige drabbas ca 20 % av 

alla barn av atopiskt eksem före fem års ålder. Hos 40-60 % av alla drabbade försvinner 

eksemen i den tidiga tonåren eller puberteten. Hos övriga kan eksemen ändra karaktär 

och placering i takt med stigande ålder men eksemen finns då kvar livet ut. 

Förekomsten av atopiskt eksem ökar stadigt både i Sverige och i andra västerländska 

länder (Läkemedelsverket, 2005). Trots att förekomsten nästan har tredubblats de 

senaste 30 åren är orsaken till ökningen okänd. En hypotes är att ökningen av atopiskt 

eksem i välutvecklade länder beror på att barn i sådana länder inte utsätts för allergener, 

patogener och infektioner i samma utsträckning som barn i mindre utvecklade länder 

(Hoare, Po, & Williams, 2000). Denna så kallade hygienhypotes har dock ifrågasatts, 

bland annat genom en fall-kontrollstudie som publicerades 2004 i tidskriften 

International Journal of Epidemiology. Forskarna undersökte om barn som utsätts för 
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fler infektioner har lägre risk att utveckla atopiskt eksem. I denna studie kunde den 

ökade förekomsten av atopiskt eksem inte förklaras genom en minskad förekomst av 

infektioner. Den snabba ökningen av atopiskt eksem anses dock vara för kraftfull för att 

förklaras av förändringar i genuttryck (Gibbs et al., 2004).  

 

Symptom 

Kronisk klåda är ett av de vanligaste symptomen vid atopiskt eksem. Sjukdomen 

karakteriseras även av torra, röda och kliande utslag, ofta centrerade till arm- samt 

knäveck (Hong et al., 2011). Symptomen debuterar ofta under de första fem levnadsåren 

(Tollefson & Bruckner, 2014). För den som är drabbad av atopiskt eksem kan klådan ha 

stor inverkan på livskvaliteten genom att orsaka ilska, ångest, koncentrationssvårigheter 

och sömnstörningar. Även den drabbades självkänsla och psykosociala välbefinnande 

kan påverkas av sjukdomen (Hong et al., 2011).  

 

Etiologi 

Atopiskt eksem kategoriseras som en multifaktoriell sjukdom, vilket innebär att många 

olika faktorer påverkar sjukdomen och dess svårighetsgrad (Hong et al., 2011). De 

faktiska orsakerna till atopiskt eksem är inte helt fastslagna; en teori är att en obalans i 

immunförsvaret kan vara huvudorsaken, men även arv och miljö påverkar risken att 

drabbas (Dayal, Pathak, Sahu, & Jain, 2017; Hoare et al., 2000). Atopiskt eksem är 

vanligare i länder med kallt klimat än i varmare länder (Leung, Boguniewicz, Howell, 

Nomura, & Hamid, 2004). 

 

Ärftlighet 

Som tidigare nämnts är miljö en faktor som påverkar risken att utveckla atopiskt eksem 

men även ärftlighet är en viktig faktor. Över 30 olika gener har kopplats till just atopiskt 

eksem (Bauer, 2017). 

 
Patogenes 

Den primära effekten av atopiskt eksem är att huden skadas. Huden är en viktig barriär 

som bland annat är till för att skydda kroppen mot bakterier, patogener och irriterande 

ämnen. Skador på huden leder till att ämnen som normalt inte ska kunna ta sig in i 

kroppen trots allt kan göra det. Ökad penetrering av bakterier och patogener bidrar till 

ökad inflammation i huden (Hong et al., 2011).  
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Den som är drabbad av atopiskt eksem har ofta en ökad mängd av en typ av 

cytokinproducerande celler som kallas Th2-celler (Läkemedelsverket, 2005). Th2-celler 

är en typ av T-hjälparceller som producerar cytokinerna interleukin-4 och interleukin-5 

(Mosmann & Coffman, 1989). Th2-celler ansvarar även för utvecklingen av antikroppar 

och är därför särskilt aktiva vid allergiska reaktioner (Rang, Dale, & Ritter, 1999).  

 

Nerverna som aktiveras vid klåda är känsliga för flera typer av mediatorer, bland annat 

cytokiner, proteaser, leukotriener och neuropeptider. Klådan som karakteriserar 

diagnosen antas bero på ett samspel mellan hudens keratinocyter, nerver i huden och 

nervsystemet (Hong et al., 2011). 

 

Diagnostik 

Det finns en korrelation mellan IgE-antikroppsmedierad födoämnesallergi och atopiskt 

eksem. 33% – 63% av alla med atopiskt eksem har även födoämnesallergi enligt en 

metaanalys publicerad 2016 (Dhar & Srinivas, 2016). Därför pricktestas ofta den som 

utreds för atopiskt eksem (Läkemedelsverket, 2005). Till skillnad från många andra 

sjukdomar så diagnostiseras atopiskt eksem emellertid inte genom tester och analyser 

utan istället genom en granskning av kliniska tecken, det vill säga synliga symptom 

(Dizon et al., 2018).  

 

För diagnostisering används vanligen kriterier som definierades 1980 av forskarna Jon 

M Hanifin och Georg Rajka. Kriterierna benämns ”Hanifins och Rajkas kriterier” vilka 

i detta examensarbete kommer att förkortas H&R (J. M. Hanifin & Rajka, 1980). 1993 

utvecklades en annan viktig komponent för klassificering av atopiskt eksem, som kallas 

”SCORAD-index”. Senare utvecklades även ”EASI-index” för att underlätta 

svårighetsgradsbestämning av atopiskt eksem. SCORAD-index och EASI-index utgör 

alltså bägge scheman för klassificering av atopiskt eksem (Oranje, Glazenburg, 

Wolkerstorfer, & Waard-van der Spek, 2007)J. Hanifin et al., 2001).  

 

Hanifins och Rajkas kriterier 

Kriterierna utgår från att den drabbade måste uppvisa tre eller fler av fem 

grundläggande symptom samt tre eller fler av 23 mer diffusa symptom för att 

sjukdomen ska klassificeras som atopiskt eksem. I tabell 1 nedan beskrivs Hanifins och 
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Rajkas kriterier (J. M. Hanifin & Rajka, 1980).  

 

Tabell 1 

Grundläggande kriterier (tre eller fler krävs för diagnos): 

Klåda 

Typisk morfologi och distribution 

Kronisk eller kroniskt återkommande inflammation i huden 

Medicinsk historik av atopi, personlig eller inom familjen 

Diffusa kriterier (tre eller fler krävs för diagnos): 

Torr hud 

Positivt pricktest 

Hudfläckar som saknar pigment 

Hudveck på halsen 

Utbrott sker i tidig ålder 

Ökad risk för hudinfektioner 

Ökning av IgE-antikroppar i blodserum 

Eksem på bröstvårtor 

Fjällbildning 

Inflammation i läppar 

Återkommande konjunktivit (ögoninflammation) 

Ospecifikt hand- eller foteksem 

Dennie-Morgans hudveck (hudveck under ögonen) 

Keratokonus (ögonsjukdom) 

ASC (ögonsjukdom) 

Mörknad under ögon 

Blekt ansikte 

Pityriasis alba (ljusrosa fläckar) 

Klåda vid svettning 

Känslighet mot ylle 

Matallergi 

Perifollikulär accentuering 

Påverkade av yttre eller känslomässiga faktorer 

Vit dermografism (nässelutslag som uppkommer vid rivning) 

Tabell 1: Hanifins och Rajkas kriterier för diagnostisering av atopiskt eksem (J. M. 

Hanifin & Rajka, 1980). 
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SCORAD-index  

SCORAD-index är ett system som används för att avgöra svårighetsgraden av atopiskt 

eksem. SCORAD-index utvecklades för att underlätta bedömning av förbättring och 

försämring under behandling och används även flitigt i kliniska studier. Klassificeringen 

bygger på ett poängsystem där maxpoäng är 100. Läkarna bedömer och poängsätter 

patienten utifrån ett förutbestämt schema, varpå totalpoängen summeras. Enligt detta 

system kategoriseras eksemens svårighetsgrad enligt kategorierna, mild >25 poäng, 

medelsvår 25-50 poäng och svår <50 poäng (Oranje et al., 2007). 

 

 EASI-index 

EASI står för ”eczema area and severity index” och metoden används för att avgöra 

svårighetsgraden av eksem. Metoden utvecklades för att vara pålitligare och enklare att 

använda än övriga system, till exempel SCORAD-index. Grundidén med EASI-index är 

dock lik SCORAD-index. Eksemens svårighetsgrad avgörs genom att läkaren bedömer 

patientens besvär utifrån ett förutbestämt schema (J. Hanifin et al., 2001). 

 
Behandling 

Då klådan vid atopiskt eksem medieras av icke-histaminkänsliga nervfibrer har 

antihistamin svag till utebliven effekt på atopiskt eksem. Trots det används ibland 

antihistaminer felaktigt som en del av behandlingen av atopiskt eksem 

(Läkemedelsverket, 2005). Traditionell behandling av atopiskt eksem riktas främst mot 

inflammation, överkänslighet och även på att återuppbygga den skadade barriären 

(huden). Mjukgörande salvor är en viktig del av behandlingen. Andra 

behandlingsmetoder innefattar glukokortikoider, immunsuppressiva medel och i vissa 

fall även analgetika (Dayal et al., 2017; Hong et al., 2011).  

 

Mjukgörande salvor är den vanligaste behandlingen för skadad hud, och 

rekommenderas därför till alla patienter med atopiskt eksem (Hong et al., 2011). 

Mjukgörande salvor verkar genom att stänga in samt binda vatten i huden och har även 

ett högt innehåll av lipider som verkar mjukgörande (Läkemedelsverket, 2005). Ökad 

fuktighet leder till mjukare hud och lägre risk för bildning av sprickor och sår. Sprickor 

i huden ökar risken för intrång av patogener. Genom att förebygga sprickbildning så 
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minskar sedermera inflammationen i huden. De mjukgörande salvornas huvudsakliga 

funktion är att minska behovet av kortikosteroider (Hong et al., 2011).  

 

Kortikosteroider används lokalt i form av kräm eller salva direkt på de drabbade 

områdena. Den huvudsakliga effekten av kortikosteroider är en antiinflammatorisk 

effekt (Läkemedelsverket, 2005). Kortikosteroider har egentligen ingen direkt effekt 

mot klåda men ger däremot minskad inflammation i huden vilket i sin tur leder minskad 

klåda. Därför upplevs ofta kortikosteroider som klådlindrande. Effekten av 

kortikosteroider på atopiskt eksem är väldokumenterad. Därför anses kortikosteroider 

vara den bästa akuta behandlingsformen för sjukdomen (Hoare et al., 2000). Det finns 

många typer av krämer och salvor som innehåller kortikosteroider. De har ofta olika 

koncentration, styrka och aktiva molekyler (Hong et al., 2011).  

 

Lokala kalcineurinhämmare kan användas när glukokortikoider inte hjälper. Kalcineurin 

är ett proteinfosfatas som är viktigt för immunförsvaret (Huai et al., 2002). Hämmare av 

kalcineurin verkar inflammationsdämpande genom att påverka transkriptionen av de 

gener som behövs för bildning av vissa cytokiner, bland annat IL-2 (Leung et al., 2004; 

Rang et al., 1999). Kalcineurinhämmare används precis som glukokortikoider direkt på 

utsatta områden. Lokala kalcineurinhämmare antas lindra klåda genom att påverka 

transient receptor potential vanilloid one-jonkanaler (TRPV1-jonkanaler) (Hong et al., 

2011). TRPV1-jonkanaler är en typ av smärtreceptorer som är känsliga för värme (Liao, 

Cao, Julius, & Cheng, 2013).  

 

Det är inte alla som får tillräckligt god effekt av traditionell behandling. För barn med 

medelsvårt till svårt eksem kan därför ljusbehandling användas (Dayal et al., 2017). 

Särskilt smalbands-UVB med ett våglängdsintervall på 311-313 nm används vid 

behandling av atopiskt eksem (Ring et al., 2012). UV-ljus verkar genom att minska 

cytokinbildningen, inducera programmerad celldöd hos inflammatoriska celler och 

hämma bakterietillväxt (Läkemedelsverket, 2005).  

 

Differentialdiagnoser och associerade sjukdomar  

Symptomen vid atopiskt eksem kan förväxlas med flera andra diagnoser. Exempel på 

differentialdiagnoser är svamp, psoriasis och seborroiskt eksem (Läkemedelsverket, 
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2005).  

 

För barn drabbade av atopiskt eksem är risken för utveckling av pollenallergi och/eller 

astma fyra gånger större än hos personer som inte lider av sjukdomen (Madhok et al., 

2015). För den som är drabbad av atopiskt eksem är även risken att drabbas av IgE-

medierad matallergi högre än hos normalbefolkningen (Eigenmann, Sicherer, 

Borkowski, Cohen, & Sampson, 1998). Högt BMI har associerats med en ökad risk för 

utveckling av atopiskt eksem i studier gjorda i Amerika och Asien. I europeiska studier 

finns dock inga liknande konstaterade korrelationer (Madhok et al., 2015).  

 

Risken att drabbas av bakteriella infektioner i huden är hög hos personer med atopiskt 

eksem. Staphylococcus aureus är en grampositiv bakterie som återfinns hos ungefär 

halva normalbefolkningen och närapå samtliga av dem som är diagnostiserade med 

atopiskt eksem. Bakterien kan orsaka svårläkta infektioner i huden och även förvärra 

redan existerande eksem (Läkemedelsverket, 2005).  

 

2.2 Vitamin D 

Allmänt 

Vitamin D är ett samlingsnamn för kolekalciferol (D3) och ergokalciferol (D2). D-

vitamin är ett fettlösligt vitamin som bland annat hjälper oss att reglera kalciumbalasen i 

blodet (Livsmedelverket, 2017). Som många andra vitaminer är den huvudsakliga 

källan till vitamin D kosten, men vi kan även bilda vitaminet i huden med hjälp av 

solljus (Livsmedelverket, 2017). Omvandlingen i huden sker från kolesterol under 

inverkan av UV-strålning, till exempel från solen (Straube, Derry, Straube, & Moore, 

2015).  

 

Rekommendationer samt källor till vitamin D 

Kosten är en viktig källa till vitamin D. De främsta källorna är fet fisk och berikade 

mjölkprodukter (Straube et al., 2015). Även ägg, kött och vilda svampar är viktiga 

vitamin D-källor (Livsmedelverket, 2017). Rekommenderat dagligt intag av vitamin D 

är 10 mikrogram för barn och vuxna med normal exponering för solljus. Personer över 

75 år och vuxna som inte exponeras för tillräckligt mycket solljus bör inta 20 

mikrogram vitamin D per dag (Livsmedelverket, 2017). 
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 Markörer för vitamin D-status 

För att mäta koncentrationen av vitamin D i kroppen mäts vanligen kalcidiol (25-

hydroxivitamin D) i blodserum (Usener, 2016). Kalcidiol är den form av vitamin D som 

cirkulerar i blodet innan omvandlingen till den aktiva metaboliten kalcitriol (1,25-

dihydroxivitamin D ) (Salle, Delvin, Lapillonne, Bishop, & Glorieux, 2000). Trots att 

kalcidiol är den vanligaste markören för vitamin D så finns flera brister med markören 

vid kliniska studier. Kalcidiol-nivån påverkas av solljus, kostintag, kosttillskott och 

berikade livsmedel, som till exempel mjölk. Detta gör att att resultatet i kliniska studier 

kan störas av flera confounders, det vill säga faktorer som stör orsakssamband och som 

är svåra att kontrollera. Detta kan i sin tur resultera i ett falskt orsakssamband. Den 

aktiva metaboliten kalcitriol är å andra sidan inte en säkrare markör. Kalcitriol-nivåerna 

påverkas av kalciumstatus och parathormon-koncentrationerna i kroppen. Även 

njurfunktionen påverkar koncentrationen av kalcitriol i blodet, vilket gör kalcitriol till 

en osäker markör för vitamin D status (Ross et al., 2011).  

 

Metabolism av vitamin D 

Vitamin D metaboliseras i ett första steg i levern. Ytterligare omvandling sker sedan i 

njurarna vilket leder till bildning av en metabolit som påverkar kalciumnivåerna i 

blodet. I levern sker den första omvandlingen genom hydroxylering vid kol 25, och 

formen som kallas 25-hydroxivitamin D (kalcidiol) bildas. Omvandlingen i levern är 

beroende av cytokrom P450-enzymer (Robien, Oppeneer, Kelly, & Hamilton-Reeves, 

2013). 25-hydroxivitamin D transporteras i blodet med hjälp av ett transportprotein och 

tas upp i njurcortex (Salle et al., 2000). I njuren sker ytterligare hydroxylering av 25-

hydroxivitamin D, varpå flera metaboliter bildas, bland annat 1,25-dihydroxivitamin D 

(kalcitriol) som bildas med hjälp av P450-enzymerna CYP27B1 och CYP27A (van 

Etten & Mathieu, 2005; Wikvall, 2001). 1,25-dihydroxivitamin D är den biologiskt 

aktiva formen av vitamin D och är en viktig faktor för upprätthållande av 

kalciumkoncentrationen i blodet.  

 

Vid låga nivåer av kalcium i blodet ökar frisättningen av ett hormon som kallas 

parathormon från parathyroidea. Parathormonet stimulerar i sin tur omvandlingen av 

25-hydroxivitamin D till 1,25-dihydroxivitamin D i njurarna. Den ökade 

koncentrationen av 1,25-dihydroxivitamin D ökar kalciumkoncentrationen i blodet 

genom att öka upptaget av kalcium i tarmen och nedbrytningen av kalcium i skelettet 
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(Salle et al., 2000). Vitamin D verkar genom att binda till kärnreceptorer i cellerna och 

därigenom påverka genuttrycket. (Straube et al., 2015).  

 

D-vitamin och sjukdomar 

Det finns en stark korrelation mellan brist på vitamin D och skelettrelaterade sjukdomar, 

som till exempel rakit och osteoporos. Anledningen till ovanstående sjukdomar är låga 

kalciumnivåer i kroppen, något som i många fall kan vara en konsekvens av vitamin D-

brist. Det finns även indikationer på att vitamin D spelar en avgörande roll för flera 

andra sjukdomsbilder (Straube et al., 2015). Autier och Gandini publicerade 2007 en 

metaanalys av randomiserade kontrollstudier som behandlar vitamin D-tillskott och 

total dödlighet. Genom en granskning av 18 studier med totalt 57 311 deltagare kunde 

forskarna påvisa en signifikant säkerställd korrelation mellan tillskott av vitamin D och 

minskad totaldödlighet. Medelvärdet för vitamin D i blodserum var 28,1 ng/mL hos 

deltagarna som fick vitamin D- tillskott och 13,5 ng/mL hos placebogruppen (Autier & 

Gandini, 2007).  

 

Vitamin D är viktigt för många av kroppens olika system och faktum är att nästan alla 

celler i kroppen, oavsett vävnad, uttrycker vitamin D-receptorer (VDR-receptorer) vilka 

är receptorer för den biologiskt aktiva metaboliten 1,25-dihydroxivitamin D (Straube et 

al., 2015; van Etten & Mathieu, 2005). Vitamin D anses även spela en viktig roll för 

inflammationsprocessen i kroppen genom immunmodulering (Robien et al., 2013). 

Både T-celler och antigenpresenterande-celler uttrycker VDR-receptorer, som 1,25-

dihydroxivitamin D kan binda in till. 1,25-dihydroxivitamin D utövar sin 

immunmodulerande effekt genom påverka intracellulära signalvägar och därmed reglera 

uttrycket av cytokiner (van Etten & Mathieu, 2005).  

 

2.3 Bevisläget avseende vitamin D och atopiskt eksem 2016  

Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i en metaanalys med titeln ”Vitamin D Status 

and Efficacy of Vitamin D Supplementation in Atopic Dermatitis: A Systematic Review 

and Meta-Analysis” som publicerades i tidskriften Nutrients 2016 av författarna Min 

Jung Kim, Soo-Nyung Kim,Yang Won Lee, Yong Beom Choe and Kyu Joong Ahn 

(Kim et al., 2016). Syftet med studien var att kartlägga vitamin Ds roll för atopiskt 

eksem samt utvärdera effekterna av vitamin D-tillskott för sjukdomen. Resultatet som 

presenteras i Kim et al används senare för jämförelse med de resultat som resulterar ur 
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detta examensarbete därför följer nedan en beskrivning av studien och en redovisning av 

studiens resultat.  

 

Studien är baserad på artiklar publicerade fram till maj 2015. Databaserna som använts 

är MEDLINE, EMBASE och Cochrane Central Register of Clinical Trials. Sökorden 

som används är ”atopic dermatitis” eller ”eczema” och ”vitamin D”. Endast studier 

gjorda på människor inkluderades i metaanalysen.  

 

Inklusionskriterier som användes var att samtliga studier skulle innehålla deltagarnas 

25-hydroxivitamin D-koncentrationer, närvaro av atopiskt eksem, utvärdering av 

patienternas symptom-svårighetsgrad med hjälp av systemen SCORAD-index eller 

EASI-poäng. Flera exklusionskriterier användes: Studier utförda på gravida kvinnor 

eller innehållande data från blodprov gjorda på navelsträngar exkluderades ur Kim et al. 

 

Från studierna samlades följande data in: författare, publiceringsår och studiedesign. 

Dessutom inkluderades patientinformation i form av ålder, vitamin D-koncentrationer i 

blodserum samt poäng från SCORAD-index eller EASI-poäng. Även doser och 

doseringstillfällen av vitamin D-tillskott kartlades. Standardavvikelser dokumenterades.  

 

Artiklarnas kvalitet bedömdes enligt förutbestämda system. Endast fall kontroll-studier 

togs med i analysen. Av totalt 920 studier bedömdes endast elva hålla högsta kvalitet. 

Sju av de elva studierna analyserade korrelationen mellan vitamin D och atopiskt 

eksem. De övriga fyra bedömde effekt av vitamin D-tillskott på atopiskt eksem. Totalt 

analyserades data från 906 deltagare med atopiskt eksem och 657 deltagare från 

kontrollgrupper utan atopiskt eksem (Kim et al., 2016).  

 

Resultatet visar att deltagarna med atopiskt eksem hade totalt sett lägre 25-

hydroxivitamin D -koncentrationer än deltagarna från kontrollgrupperna, 

medelskillnaden var 2,03 ng/mL efter standardisering. Deltagarna med atopiskt eksem 

hade en vitamin D serumplasma koncentration på 59,15 nmol/L och deltagarna i 

kontrollgruppen hade en serumkoncentration på 67,4 nmol/L. Det fanns en skillnad i 

koncentrationer mellan barn och vuxna: hos barn med atopiskt eksem var skillnaden 

signifikant mot kontrollgruppen, bland de vuxna deltagarna fanns det en skillnad mot 

kontrollgruppen men den var inte signifikant.  
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Fyra studier användes för utvärderingen av vitamin D-kosttillskotts effekt på atopiskt 

eksem. Samtliga studier var randomiserade, dubbelblinda och innehöll dessutom en 

kontrollgrupp som gavs placebo-tabletter. Både SCORAD-index och EASI-poäng 

användes för bedömning av eksemens svårighetsgrad. Resultatet visade en signifikant 

minskning av eksemens svårighetsgrad hos deltagarna som gavs vitamin D-tillskott 

jämför med placebogruppen (Kim et al., 2016).  

 

Sammanfattningsvis visar studien att patienter diagnostiserade med atopiskt eksem 

generellt hade lägre nivåer av vitamin D i blodserum än deltagarna från kontrollgrupper. 

Studien visade även att tillskott av vitamin D gav en minskning av eksemens 

svårighetsgrad, och därmed lägre poäng enligt SCORAD-index och EASI. Studien 

visade även att barn hade signifikant lägre 25-hydroxivitamin D-koncentration i blodet 

än vuxna. Totalt analyserades data från 262 vuxna och 1347 barn. Således är resultatet 

för de vuxna inte lika pålitligt som resultatet från barngruppen (Kim et al., 2016).  

 

3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ge ett uppdaterat evidensläge avseende sambandet 

mellan vitamin D och atopiskt eksem. 

 

4 Hypotes 
Hög vitamin D-nivå i blodserum är negativt korrelerad med utveckling av atopiskt 

eksem.  

 

5 Frågeställning & syfte 
Genom en metaanalys som gjordes 2016 visade Kim et al. att det finns ett samband 

mellan nivån av D-vitamin i blodserum och utveckling av atopiskt eksem (Kim et al., 

2016). I samma studie framkom det att tillskott av vitamin D eventuellt kan påverka 

svårighetsgraden av eksemen. Flera intressanta studier har publicerats efter Kim et al 

2016 (som innehåller artiklar publicerade till och med april 2015). Målet med uppsatsen 

är att göra en utvärdering av artiklar publicerade från och med maj 2015, och därmed 
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uppdatera evidensläget avseende vitamin D och atopiskt eksem.  

 

6 Metod 

6.1 Artikelsökning 

I ett första urval valdes sju artiklar ut för vidare granskning i litteraturstudien. Artiklarna 

söktes fram på databaserna ”PubMed” och ”Cochrane Library” och ”Cinahl”. Sökorden 

som har använts är ”atopic dermatitis” eller ”eczema” och ”vitamin D”. Artiklar 

publicerade före maj 2015 används inte i undersökningen. Artiklar som behandlar 

differentialdiagnoser som psoriasis och svampinfektioner inkluderas inte. Trots att 

symptomen ofta påminner om atopiskt eksem är sjukdomsmekanismerna olika.  

 

Inklusionskriterier 

För att garantera att endast relevanta artiklar visas har en begränsning till prövningar 

gjorts. Sökningen gjordes på artiklar som är publicerade från maj 2015 fram till dagens 

datum, detta för att endast inkludera artiklar som inte tidigare analyserats i Kim et al 

från 2016.  

 

 Urval 

Vid en sökning på ”atopic dermatitis” eller ”eczema” och ”vitamin D” på databasen 

”PubMed” framkom 255 artiklar, efter en begränsning av datum och en begränsning till 

enbart prövningar fanns bara tre artiklar kvar, och samtliga inkluderades i arbetet. 

Samma procedur upprepades på andra databaser och samtliga fem artiklar som 

uppfyllde kraven inkluderades i arbetet. Senare gjordes även en sökning på 

”ScienceDirect” där ytterligare två studier publicerade i början av 2018 kunde hittas och 

inkluderas i arbetet. Totalt analyseras sju artiklar i detta examensarbete.  

 

6.2 Analys 

Efter sökningen genomförs en integrerad analys, där artiklarna sammanfattas och ställs 

mot varandra. 
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7 Resultat 

7.1 Artikel 1: Vitamin D levels and atopic eczema in infancy and early 

childhood in Norway: a cohort study (Berents et al., 2016). 

 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka om det finns en kausalt samband mellan vitamin 

D-nivåer och utveckling av atopiskt eksem hos barn de första två levnadsåren. Studien 

gjordes på barn i sydöstra Norge (Berents et al., 2016). 

 

 Metod 

Urval och rekrytering av två grupper gjordes. Den första gruppen bestod av barn som 

före 12 månaders ålder vårdats på sjukhus för måttlig till svår bronkit. Den andra 

gruppen bestod av barn som valts ut slumpmässigt och kravet var att barnen skulle vara 

yngre än 12 månader vid inbjudan till undersökningen. Exklusionskriterierna för bägge 

grupper var allvarlig hjärtsjukdom, immunologiska, neurologiska och onkologiska 

sjukdomar. Barnen från grupp två kallades till sjukhus för undersökning och barn från 

grupp ett undersöktes under sin sjukhusvård. Därefter kallades barn ur båda grupperna 

till sjukhuset vid två års ålder för en uppföljningsundersökning. Till grupp två bjöds 

3000 barn in att delta, 240 tackade ja. I grupp ett deltog från början 404 barn. På grund 

av bristande data deltog slutligen totalt 623 barn i första undersökningen, men 27 av 

barnen kunde inte lämna blodprov och uteslöts därför ur studien. Vid 

uppföljningsundersökningen vid två års ålder uteblev 145 barn och data saknades från 

29 barn. Totalt analyserades data från 449 barn som genomfört båda undersökningarna.  

 

Vid andra undersökningen gjordes intervjuer med vårdnadshavare för att kartlägga 

hälsostatus hos barnet men även hos föräldrar och syskon. Även förekomst av atopiskt 

eksem utvärderades och diagnos fastställdes med hjälp av H&Rs typiska kriterier. 

Svårighetsgraden av atopiskt eksem fastställdes hos de drabbade med hjälp av 

SCORAD-index. Blodprov togs på samtliga barn och efter korrekt hantering så 

analyserades blodproven. Vid analysen av blodproverna mättes både nivåerna av 25-

hydroxyvitamin D2 och 25-hydroxyvitamin D3. Efter analysen delades barnen in i tre 

kategorier beroende på vitamin D-nivån i blodet: 1) barn med vitamin D-brist (<47 

nmol/L), 2) barn med normala vitamin D-värden (47-74,9 nmol/L), 3) barn med hög 

vitamin D-status (>74,9 nmol/L). 
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Vid andra undersökningen uppfyllde 103 barn kriterierna för atopiskt eksem medan så 

inte var fallet för 346 barn. Utöver förekomsten av atopiskt eksem så undersöktes 

sambandet mellan vitamin D och flera andra variabler, till exempel ålder, BMI, hudfärg 

och när på året barnen var födda. Spearmans rangkorrelationstest användes för att 

jämföra de olika variablerna. Statistisk signifikans definierades som P<0,05 (Berents et 

al., 2016). 

 

 Resultat 

Vid första kontrollen uppfyllde 11% av barnen kriterierna för atopiskt eksem och vid 

andra kontrollen uppfyllde 23% av barnen kriterierna för sjukdomen. Inte vid någon av 

dessa kontroller fanns signifikant korrelation mellan vitamin D-nivåerna av förekomst 

av atopiskt eksem (p<0,01) (Berents et al., 2016). 

 

Diskussion 

I studien kunde ingen korrelation mellan förekomsten av atopiskt eksem och vitamin D-

nivåer hos barnen vid första eller andra kontrollen påvisas. Studien visade även att 

vitamin D-nivåerna inte kunde användas för att förutsäga risken att drabbas av 

sjukdomen. Vidare menar forskarna att det finns tydliga indikationer på att solljus och 

UV-behandlingar lindrar besvär från atopiskt eksem men att det troligtvis är andra 

mekanismer, vilka inte direkt påverkar vitamin D, som ligger bakom lindringen av 

eksemen (Berents et al., 2016).  

 

7.2 Artikel 2: Higher cord blood 25-hydroxyvitamin D concentrations 

reduce the risk of early childhood eczema: in children with a family 

history of allergic disease (Palmer, Sullivan, Skeaff, Smithers, & 

Makrides, 2015). 

 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan vitamin D-koncentrationen i 

blod från navelsträng och insjuknande i allergisk sjukdom eller eksem i den tidiga 

barndomen (Palmer et al., 2015).  
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 Metod 

Deltagarna valdes ut från en annan undersökning som gjorts i Nya Zeeland och 

Australien för att undersöka tillskott av omega 3-fettsyran DHAs effekt på gravida och 

foster. Studien kallas ”DOMInO” vilket står för ”Docosahexaenoic acid to Optimise 

Mother Infant Outcome”. Undersökningen gick ut på att undersöka fettsyrors påverkan 

på graviditeten. För att få delta i studien skulle barnen ha minst en nära familjemedlem, 

förälder eller syskon, som var diagnostiserad med allergisk sjukdom. Totalt deltog 706 

barn i studien. Blodprover saknades från flera av deltagarna och därför fanns slutligen 

bara användbar data tillgänglig från 270 barn. Vitamin D brist definierades som < 50 

nmol/L, otillräckligt som 50-75 nmol/L och tillräckligt som >75 nmol/L. 

 

Deltagarna från ”DOMInO”-studien instruerades att äta 1500 mg fiskleverolja 

innehållande 100 mg EPA och 800 mg DHA dagligen. En kontrollgrupp med kvinnor 

fick istället äta 500 mg olja från växtriket som inte innehöll omega 3-olja. Oljan 

innehöll inte vitamin D.  

 

Vid förlossningen togs blodprov från navelsträngen och därefter analyserades resultaten. 

Vitamin D-koncentrationen uppmättes och därefter indelas barnen i tre kategorier 

beroende på koncentrationen av vitamin D i blodet.  

 

Deltagarna kallades på återbesök vid både ett års ålder och tre års ålder. För att definiera 

eksem användes även i denna studie H&Rs kriterier från 1980 men även journaler och 

historik av klåda togs med vid diagnostiseringen. För att avgöra om barnen led av IgE-

medierad födoämnesallergi studerades barnens medicinska historik. I samband med 

återbesöket gjordes även ett så kallat pricktest för att avgöra om barnen led av 

födoämnesallergier och allergi mot djur eller växter. Även närvaro av allergisk snuva 

och astma utreddes vid återbesöken.  

Statistiska tester genomfördes och resultaten korrigerades efter potentiellt påverkande 

faktorer som till exempel rökning vid graviditet, barnets kön, fettsyraintag med mera. 

Statistisk signifikans definierades som P<0,05, precis som i den första artikeln (Palmer 

et al., 2015).  
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Resultat 

Koncentrationen av vitamin D skiljde sig inte i eller mellan grupperna baserat på övriga 

faktorer. 57 % av deltagarna i studien drabbades före tre års ålder av någon form av 

allergisk sjukdom och atopiskt eksem var den vanligaste, 40 % av deltagarna drabbades. 

Gruppen med barn vars mödrar intagit omega-3-fettsyror skiljde sig inte från 

kontrollgruppen avseende risken att drabbas av en allergisk sjukdom. Vid första 

kontrollen fanns en signifikant korrelation mellan vitamin D-koncentration i blodet och 

diagnostisering av eksem. En ökning med 10 nmol/L från standardvärdet gav en 

minskad risk med 12 %. Även vid treårskontrollen fanns en korrelation, som dock ej var 

signifikant. Slutligen kunde författarna till artikeln konstatera att en ökning av 

koncentrationen vitamin D med 10 nmol/L från standardvärdet ger minskad risk för 

eksem. Forskarna kunde inte påvisa någon signifikant korrelation mellan vitamin D-

koncentration och utveckling av allergisk snuva, astma eller allergi (Palmer et al., 

2015).  

 

 Diskussion  

Trots att studien inte påvisade ett samband mellan vitamin D och utveckling av atopiskt 

eksem efter tre års ålder så diskuteras frågan vidare i rapporten. Forskarna framhåller 

möjliga anledningar till varför D-vitamin skulle kunna ge en minskad risk för 

utveckling av eksem hos små barn. De poängterar att vitamin D spelar en viktig roll vid 

bland annat immunreglering, hudens barriäruppbyggnad och försvar mot bakterier, 

något som är skadat vid just atopiskt eksem (Palmer et al., 2015).  

 

 

 

7.3 Artikel 3: The Effects of Oral Vitamin D Supplement on Atopic 

Dermatitis: A Clinical Trial with Staphylococcus aureus Colonization 

Determination (Udompataikul, Huajai, Chalermchai, Taweechotipatr, 

& Kamanamool, 2015). 

 Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga kliniska effekter av vitamin D-kosttillskott på 

patienter med atopiskt eksem, samt effekten av vitamin D på kolonisering av bakterien 
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Staphylococcus aureus (Udompataikul et al., 2015).  

 

 Metod 

Undersökningen gjordes på 24 patienter som redan behandlades för atopiskt eksem. 

Deltagarna i studien var 1-18 år gamla och valdes ut slumpmässigt. En rad 

exklusionskriterier applicerades, bland annat fick deltagarna inte lida av andra svåra 

hudinfektioner utöver sitt atopiska eksem. Övriga exklusionskriterier inkluderade lever- 

och njursjukdomar, kontinuerligt intag av antibiotika, antiepileptiska läkemedel, 

tiaziddiuretika, protonpumpshämmare och histamin 2-receptorantagonister.  

Svårighetsgraden av atopiskt eksem klassificerades genom SCORAD-index. 

Undersökningar gjordes vid starten, efter två veckor, samt efter fyra veckor. Vid varje 

undersökning gjordes en odling av bakterien Staphylococcus aureus från deltagarnas 

hud, som sedan analyserades och rapporterades i form av antalet koloniformande 

enheter per milliliter. Vidare gjordes även en mätning av vitamin D-koncentrationen i 

blodet vid första samt sista undersökningen av deltagarna.  

Patienterna instruerades att ta en tablett dagligen innehållande 50 ug vitamin D, vilket är 

fem gånger dagsbehovet. En kontrollgrupp användes som inte fick kosttillskott av 

vitamin D utan istället placebotabletter. I vilken grupp deltagarna hamnade avgjordes 

slumpmässigt av en tredje part.  

Flera statistiska tester användes för att analysera den insamlade datan, bland annat 

Mann-Whitney U test och Spearman´s rho test (Udompataikul et al., 2015). 

 Resultat  

20 av deltagarna fullföljde undersökningen. Enligt klassificeringen SCORAD så hade 

elva av deltagarna en mild form av atopiskt eksem och nio av deltagarna hade en 

medelsvår form. Både gruppen som gavs vitamin D-tillskott och gruppen som istället 

fick placebo-tabletter uppvisade en minskning av eksem både vid uppföljningen i vecka 

två och vid uppföljningen efter fyra veckor. Efter fyra veckor fanns det en statistiskt 

säkerställd skillnad mellan placebo-gruppen och gruppen som som fick tillskotten. 

Gruppen som fick vitamin D hade även en minskad förekomst av bakterien 

Staphylococcus aureus. Även hudrodnad, klåda och ödem hade minskat hos gruppen 

som fick vitamin D vid uppföljningsundersökningen efter fyra veckor.  
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En analys av koncentrationen av vitamin D i blodet och eksemens svårighetsgrad samt 

mängden Staphylococcus aureus gjordes. Analysen visade att en högre koncentration 

vitamin D i blodserum gav sänkt svårighetsgrad av atopiskt eksem och minskad mängd 

Staphylococcus aureus. 

 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att tillskott av vitamin D ger minskning av 

symptomen på atopiskt eksem men även en minskad mängd av bakterien 

Staphylococcus aureus (Udompataikul et al., 2015). 

 

Diskussion 

Undersökningen är gjord på ett fåtal patienter, endast åtta av tjugo patienters vitamin D-

serumkoncentration analyserades efter fyra veckor. Trots att analysen har visat 

statistiskt säkerställda resultat så finns det en risk att resultaten inte kan återskapas i en 

liknande studie med fler deltagare.  

 

7.4 Artikel 4: 25-Hydroxyvitamin D concentrations, asthma and 

eczema in childhood: The generation R study (Tromp et al., 2016). 

 Syfte 

Syftet med studien var att utreda om serumkoncentrationen av vitamin D påverkar 

mängden kväveoxid i utandningsluften, samt risken att drabbas av astma, väsande 

luftrör eller eksem (Tromp et al., 2016).  

 

 Metod 

Studien är en del av en prospektiv kohort-studie som utfördes i Nederländerna. Studien 

är en så kallad populationsstudie innehållande data från barn födda mellan april 2002 

och januari 2006. Barnen undersöktes vid sex års ålder. Det som mättes i 

undersökningen var kväveoxid i utandningsluften, luftvägsresistens och lungfunktion. 

Genom frågeformulär ifyllda av barnens föräldrar dokumenterades närvaro av eksem. 

Även blodprov togs vid sexårsundersökningen. Totalt samlades blodprov från 4167 barn 

in. Det som mättes var 25-hydroxyvitamin D i blodserum. Brist definierades som < 50 

nmol/L, otillräckligt som 50-75 nmol/L och tillräckligt som >75 nmol/L.  
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Information om potentiella confounders samlades in, både genom journalinformation 

och genom frågeformulär. Det som samlades in var bland annat information om 

födelsevikt, kön, föräldrarnas utbildningsnivå, rökning under graviditeten, etnicitet och 

information om intag av vitamin D kosttillskott. Flera olika statistiska analysmetoder 

användes och justering för confounders och uteblivna data gjordes. Signifikans 

definierades som P<0,05 (Tromp et al., 2016). 

 

Resultat  

Medianvärdet av vitamin D-koncentrationen i blodserum var 64 nmol/L. 30 % av 

barnen hade en vitamin D-koncentration i blodserum på under 50 nmol/L och därmed 

brist, 37 % hade otillräckliga koncentrationer (50-75 nmol/L) och 33 % hade tillräckliga 

(>75 nmol/L) koncentrationer av vitamin D i blodserum. Vitamin D-brist var korrelerad 

med lägre koncentration av kväveoxid i utandningsluften. Otillräckliga nivåer av 

vitamin D var associerade med en minskad risk för astmadiagnos. Denna association 

kunde dock inte påvisas mellan vitamin D brist och astmadiagnos. För väsande luftrör 

fanns ingen korrelation.  

 

Brist eller otillräckliga nivåer av vitamin D ökade signifikant sannolikheten för närvaro 

av eksem. Studien visade även en korrelation mellan vitamin D-nivåer i blodserum och 

etnicitet. Efter denna upptäckt gjordes ytterligare analyser som visade att en negativ 

korrelation mellan vitamin D-nivåer och risken att drabbas av eksem bara kunde påvisas 

hos västerländska barn. Någon korrelation mellan atopi inom familjen och en ökad risk 

för barnen att drabbas av eksem kunde inte påvisas i denna studie (Tromp et al., 2016).  

 

 Diskussion  

Enligt studien finns en signifikant säkerställd negativ korrelation mellan vitamin D-

koncentration i blodserum och en ökad risk att drabbas av eksem. Forskarna kunde även 

påvisa en korrelation mellan otillräckliga vitamin D-koncentrationer och en minskad 

risk att drabbas av astma. Enligt artikelns författare är det därför svårt att avgöra vilken 

koncentration av vitamin D i blodet som är optimal för att minska risken att drabbas av 

allergiska sjukdomar. Studiens författare hävdar istället att den rekommenderade 

vitamin D-koncentration på minst 50 nmol/L bör eftersträvas för att upprätthålla god 

skeletthälsa (Tromp et al., 2016).  
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7.5 Artikel 5: Serum Vitamin D Levels Not Associated with Atopic 

Dermatitis Severity (Robl, Uber, Abagge, Lima, & Carvalho, 2016) 

 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan koncentrationen av vitamin D i 

blodserum och graden av atopiskt eksem. Studien är gjord i Brasilien (Robl et al., 

2016).  

 

Metod 

Undersökningen är en tvärsnittsstudie gjord på barn under 14 år i Brasilien. För att delta 

i studien skulle patienterna uppfylla H&Rs kriterier för diagnostisering. 

Svårighetsgraden av eksemen bestämdes med hjälp av SCORAD-index. Totalt deltog 

105 personer i undersökningen. Exklusionskriterier innefattade bland annat användning 

av vitamin D-tillskott under de senaste sex månaderna samt långvarig behandling med 

glukokortikoider.  

 

Under undersökningen klassificerades eksemens svårighetsgrad med hjälp av 

SCORAD-index. Under samma undersökning togs ett blodprov där 25-hydroxivitamin 

D mättes och därefter klassificerades koncentrationen av vitamin D (och deltagarna) 

enligt följande: Brist <20 ng/mL, otillräckligt 21-29 ng/mL, tillräckligt >30 ng/mL 

(omräknat till nmol/L: brist < 50 nmol/L, otillräckligt 50-75 nmol/L och tillräckligt >75 

nmol/L). Därefter ställdes grupperna mot varandra och jämfördes med flera variabler. 

För att avgöra samband mellan SCORAD-poäng och vitamin D-serumnivå användes 

logistisk regression. Statistisk signifikans definierades som P<0,05 (Robl et al., 2016).  

 

Resultat 

55,2 % av deltagarna hade en mild form av atopiskt eksem, 22,8 % hade en medelsvår 

form och 21,9 % hade en svår form av atopiskt eksem. 42,9 % av deltagarna hade 

vitamin D-brist, 42,9 % hade otillräckliga nivåer och 14,2 % av deltagarna hade 

tillräckliga nivåer av vitamin D i blodserum. Resultaten visade ingen signifikant 

säkerställd korrelation mellan vitamin D-nivåer och SCORAD-poäng (Robl et al., 

2016).  
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 Diskussion 

Studien visade att patienter diagnostiserade med atopiskt eksem ofta har sänkta nivåer 

av vitamin D i blodserum. Det finns dock ingen korrelation mellan koncentrationen av 

vitamin D och svårighetgraden. Studiens slutsats är att koncentrationen av vitamin D 

inte korrelerar med SCORAD-poäng. Således påvisades ingen signifikant korrelation 

mellan vitamin D och atopiskt eksem (Robl et al., 2016).  

 

7.6 Artikel 6: 25-Hydroxvitamin D concentrations are not lower in 

children with bronchial asthma, atopic dermatitis, obesity, or attention 

deficient/hyperactivity disorder than in healthy children (Reinehr et 

al., 2018).  

 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det finns en korrelation mellan förekomst samt 

grad av atopiskt eksem, astma, fetma eller ADHD och lägre vitamin D- respektive 

parathormonkoncentration i blodplasma hos barn (Reinehr et al., 2018).  

 

 Metod 

I undersökningen analyserades data från två olika studier, båda gjorda i Tyskland. 

Studierna som användes var ”NIKI”-studien, en studie som som behandlar nya vanliga 

sjukdomar hos barn och ungdomar. Den andra studien kallas ”KIGGS” och är en 

rikstäckande studie som bland annat innehåller mätningar av vitamin D-koncentrationen 

hos tyska barn mellan 6 och 13 år. Från KIGGS-studien exkluderades data från barn 

med atopiskt eksem, astma, fetma eller ADHD. Data från KIGGS-studien användes som 

kontrollgrupp.  

Barn födda utanför Tyskland och med en eller flera föräldrar födda utanför Tyskland 

ansågs ha invandrarbakgrund och kategoriserades därefter.  

 

Svårighetsgraden av atopiskt eksem avgjordes med hjälp av SCORAD-index och 

atopiskt eksem definierades utifrån flera grundläggande kriterier. Kriterierna innefattade 

att symptomen skulle ha uppstått de första två levnadsåren, ha typisk morfologi, 

innefatta klåda och torr hud på typiska områden och atopisk sjukdom ska ha förekommit 

inom familjen. ADHD och astma skulle vara diagnostiserat av läkare och övervikt 

definierades enligt BMI-skalan. Vitamin D-koncentrationen i blodet mättes som 25-
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hydroxyvitamin och klassificerades enligt följande: normala värden 20-100 ng/ml, 

otillräckligt 12-20 ng/ml och brist <12 ng/ml. (omräknat till nmol/L: normala värden 

59-250 nmol/L, otillräckligt 30-50 nmol/L och brist <30 nmol/L). Flera olika statistiska 

tester användes i studien. Multivariat linjär regression användes för att avgöra det 

statistiska sambandet mellan de olika sjukdomarna och de två biomarkörerna (vitamin D 

och PTH-koncentration). För korrelationen mellan vitamin D och PTH användes 

Spearmans rangkorrelationstest. Statistisk signifikans definierades som P<0,05 (Reinehr 

et al., 2018). 

 

Resultat  

Inledningsvis inkluderades 611 barn från NIKI-studien, men av dessa exkluderades 309 

på grund av att diagnoserna inte var fastställda. Ytterligare 65 barn exkluderades i ett 

senare stadium på grund av att användbara blodprov saknades och ytterligare två 

exkluderades på grund av andra sjukdomar. Totalt analyserades data från 235 barn med 

atopiskt eksem, astma, fetma eller ADHD och från 3352 barn utan någon av 

diagnoserna. Analyserna visade att barn från NIKI-studien hade signifikant högre 

vitamin D-koncentration i blodplasman, jämfört med de friska barnen från KIGGS-

studien. Barnen i KIGGS-studien hade i större utsträckning brist eller otillräckliga 

nivåer av vitamin D än barnen från den andra studien. Barn med ADHD och fetma 

visade samma nivåer av vitamin D som de friska barnen, samtidigt som barn med 

atopiskt eksem och astma hade signifikant högre koncentrationer av vitamin D i blodet. 

Medelkoncentrationen av 25-hydroxyvitamin D hos de friska barnen var 18,4 ± 9,3 

ng/ml, med ett medianvärde på 16,8 ng/ml. Hos barnen från NIKI-studien var 

medelkoncentrationen 20,6 ± 9,1 ng/ml och medianen 19,8. 48,9 % av barnen från 

NIKI-studien och 33,4 % av barnen från KIGGS-studien visade normala vitamin D-

värden medan övriga hade otillräckliga nivåer.  

 

82 av barnen i NIKI-studien hade invandrarbakgrund och samtliga av dessa barn visade 

signifikant lägre vitamin D-nivåer än övriga deltagare. Blodprov tagna under 

sommarhalvåret (mars-september) visade högre vitamin D-koncentration är blodprov 

tagna på vinterhalvåret. Det fanns en signifikant negativ korrelation mellan vitamin D-

nivåer och parathormon-nivåer. Dock fanns ingen signifikant skillnad i PTH-

koncentrationer mellan barn med och utan diagnoser och sjukdomstillstånd, detta gällde 

för samtliga diagnoser i studien.  



 

 23 

 

Det fanns en svag korrelation mellan vitamin D-nivåer och svårighetsgraden av atopiskt 

eksem, ADHD, fetma och astma. Efter justering för påverkande faktorer visade studien 

en negativ korrelation mellan SCORAD-poäng och vitamin D-koncentrationer hos barn 

med atopiskt eksem. Ingen liknande korrelation kunde påvisas hos barn med astma 

(Reinehr et al., 2018).  

 

 Diskussion 

Sammanfattningsvis visade studien att barn med atopiskt eksem och astma har högre 

koncentrationer av vitamin D i blodserum jämfört med friska barn. Detta resultat stod 

alltså i direkt motsatsförhållande till hypotesen. Däremot kunde en negativ korrelation 

mellan SCORAD-poäng och vitamin D-koncentrationer hos barn med atopiskt eksem 

påvisas. Forskarna kunde däremot inte avgöra om sambandet var en konsekvens av 

svårighetsgraden eller en orsak till svårighetsgraden; det vill säga om huden hos barn 

med svårt eksem har sämre förmåga att omvandla vitamin D med hjälp av UV-ljus 

vilket resulterar i lägre vitamin D-koncentrationer, eller om lägre vitamin D-

koncentrationer från början orsakar svårare eksem. Vitamin D-koncentrationerna hos 

barn med fetma och ADHD skiljde sig inte från friska barn (Reinehr et al., 2018). 

 

7.7 Artikel 7: Vitamin D levels and susceptibility to asthma, elevated 

immunoglobulin E levels, and atopic dermatitis: A Mendelian 

randomization study (Manousaki et al., 2017). 

 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan genetiskt låga nivåer av vitamin 

D och risk för att drabbas av atopiskt eksem, astma eller höga nivåer av IgE-antikroppar 

(Manousaki et al., 2017).  

 

Metod  

Studien gjordes på data som redan fanns tillgänglig. Data hämtades från den brittiska 

biobanksresursen samt från tre större studier. Studien behandlar genetisk information 

och biomarkörer. Om en biomarkör är inblandad i en sjukdomsprocess så kommer 

sjukdomsrisken påverkas av de genetiska faktorer som i sin tur påverkar biomarkören, i 

detta fall vitamin D. I denna studie undersöks genetiska markörer för sänkta vitamin D-
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nivåer och dess association med atopiska sjukdomar som eksem och astma. SNP:er 

(Enbaspolymorfi) associerade med genetiskt sänkta vitamin D-nivåer undersöktes i 

relation till sjukdomarna (Manousaki et al., 2017).  

  

Den epidemiologiska analysmetoden Mendelsk randomisering (MR) användes för att 

analysera resultaten. Mendelsk randomisering är en metod som används i 

observationsstudier för att undersöka kausalitet. Metoden är användbar i studier som 

undersöker ett samband mellan en gen och risken att drabbas av en viss sjukdom 

(Nilsson, 2013). Totalt analyserades data från 40 836 individer. Statistisk signifikans 

definierades som p-värde <5 x 10-8 (Manousaki et al., 2017). 

  

Resultat 

Fyra SNP:s associerade med vitamin D identifierades. Den första heter rs2282679 och 

är inblandad av transporten av vitamin D, i form av bildningen av vitamin D-bindande 

protein. Den andra ligger nära en gen som kodar för bildning av 7-dehydrokolesterol-

reduktas (viktig för syntesen av vitamin D i huden) och heter rs12785878. Den tredje 

heter rs10741657 och ligger nära genen för bildning av CYP2R1 (inblandad i 

hydroxyleringen av vitamin D i levern). Den sista är rs6013897 som kodar för 

CYP24A1 (viktig för katabolism). Det fanns vidare ingen association mellan någon av 

ovan nämnda SNPs och atopiska sjukdomar (Manousaki et al., 2017).  

 

Diskussion 

Studien innehåller stora mängder data och p-värdet är satt till (<5 x 10-8). Däremot är 

funktionen hos undersökta SNPs ofullständigt känd och därför är det omöjligt att 

garantera att de påverkar vitamin D på något sätt.  

 

7.8 Sammanfattning, resultat 

Denna litteraturstudies totala resultat är inte överensstämmande med resultatet från Kim 

et al som publicerades 2016. Totalt granskas sju artiklar i detta examensarbete och 

enbart i två studier kunde en korrelation påvisas. Det bör dock tilläggas att enbart fyra 

av studierna från detta arbete hade inkluderats i Kim et al till följd av inklusions- och 

exklusionskriterierna. Inklusionskriterierna i Kim et al innefattade att artiklarna skulle 

innehålla uppmätta värden av 25-hydroxyvitamin D, närvaro av atopiskt eksem hos 

deltagarna, SCORAD-Index eller EASI-Index som mätverktyg för eksemens 
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svårighetsgrad. Exklusionskriterierna i Kim et al såg ut enligt följande: ej uppmätta 25-

hydroxyvitamin D-värden från gravida kvinnor eller navelsträngsblod. Ur denna 

litteraturstudie hade enbart artikel 1, 3, 5 och 6 inkluderats i Kim et al. Av dessa artiklar 

stödjer enbart en artikel (artikel 3) arbetets hypotes. I de övriga tre studierna kunde 

ingen korrelation påvisas.  

 

Data från 45 537 deltagare och 3 403 kontroll-fall granskades totalt i detta 

examensarbete. En korrelation kunde påvisas hos 3 827 av deltagarna men inte hos 

övriga 41 710, se tabell 2 nedan. I Kim et al där en korrelation kunde påvisas, 

granskades data från 906 deltagare och 657 kontrollfall. Kim et al används som en 

referenspunkt vid jämförelse av studierna i tabellerna nedan. 

 

Tabell 2 

RESULTAT KORRELATION INGEN 

KORRELATION 

KIM ET AL 2016 

(KORRELATION) 

DELTAGARE 3827  41 710  906 

KONTROLL 12  3 391  657 

TOTALT 3839 45 101 1563 

 Tabell 2: Totalt antal deltagare och resultat. (Berents et al., 2016; Manousaki et al., 

2017; Palmer et al., 2015; Reinehr et al., 2018; Robl et al., 2016; Tromp et al., 2016; 

Udompataikul et al., 2015) (Kim et al., 2016). 

 

8 Diskussion  
Enbart två av artiklarna som granskades stödjer arbetets hypotes, att det finns en 

korrelation mellan vitamin D och risken att drabbas av atopiskt eksem. I ytterligare en 

av artiklarna kunde en signifikant säkerställd korrelation påvisas hos barn upp till två 

års ålder, medan ingen korrelation kunde påvisas därefter. Av de två artiklar som 

påvisar en korrelation mellan vitamin D och atopiskt eksem används kontrollgrupp i en 

(artikel 3), se tabell 3 nedan.  
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Tabell 3 

 

Tabell 3: Typ av studie, användning av kontrollgrupp och kortfattat resultat (Berents et 

al., 2016; Manousaki et al., 2017; Palmer et al., 2015; Reinehr et al., 2018; Robl et al., 

2016; Tromp et al., 2016; Udompataikul et al., 2015). 

 

I sex av sju artiklar mäts blodserumnivåerna hos deltagarna eller i blodprov från 

navelsträngar vid födseln, se tabell 4 nedan. En av artiklarna (artikel 7) innehåller inte 

mätningar av vitamin D utan är istället en granskning av genetiska markörer för sänkta 

vitamin D-koncentrationer. 

 

När det kommer till geografisk spridning så omfattar detta arbete artiklar med data 

hämtad från Norge, Australien, Thailand, Nederländerna, Brasilien, Tyskland och 

England. Artiklarna har således relativt stor geografisk spridning, se tabell 4 nedan. I 

ARTIKEL ÅR TYP AV 

STUDIE 

KONTROLL 

GRUPP 

SAMBAND VIT-D 

& EKSEM 

ARTIKEL 

1 

2016 Kohortstudie Ja Nej 

ARTIKEL 

2 

2015 Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

Ja Enbart före tre års 

ålder 

ARTIKEL 

3 

2015 Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

Ja Ja 

ARTIKEL 

4 

2018 Prospektiv 

kohortstudie  

Nej Ja 

ARTIKEL 

5 

2016 Tvärsnittsstudie Nej Nej 

ARTIKEL 

6 

2018 Prospektiv 

kohortstudie 

Ja Nej 

ARTIKEL 

7 

2017 Retrospektiv 

studie 

Nej Nej 

KIM ET 

AL 

2016 Metaanalys Ja Ja 



 

 27 

Kim et al från 2016 analyseras sju studier; tre av sju studier är utförda i Korea, en fjärde 

i Hong Kong och de övriga i Polen, Egypten och Italien. Fyra av studierna i Kim et al är 

därmed utförda i Asien, och samtliga påvisar en korrelation. Artikel 3 som granskas i 

detta arbete och påvisar en korrelation är utförd i Thailand, det vill säga även den i 

Asien. Det finns alltså en möjlighet att den geografiska spridningen är av betydelse för 

resultatet.  

 

Tabell 4 

ARTIKEL ÅR DELTAGAR- 

ÅLDER VID 

START 

ANTAL 

DELTAGARE 

/KONTROLL 

LAND 

ARTIKEL 1 2016 <12 mån 404/240 Norge 

ARTIKEL 2 2015 <0 130/140 Nya Zeeland & 

Australien 

ARTIKEL 3 2015 1-18 år 12/12 Thailand 

ARTIKEL 4 2018 6 år 3815 Nederländerna 

ARTIKEL 5 2016 <14 år 105 Brasilien 

ARTIKEL 6 2018 6-13 år 235/3352 Tyskland 

ARTIKEL 7 2017 Barn & vuxna 40 836 England 

KIM ET AL 2016 Barn & Vuxna 986/657 4 Asien, 1 

Afrika, 2 

Europa 

Tabell 4: Information vilket land respektive studie är utförd i, hur många som deltar och 

vilken ålder som undersöks. (Berents et al., 2016; Manousaki et al., 2017; Palmer et al., 

2015; Reinehr et al., 2018; Robl et al., 2016; Tromp et al., 2016; Udompataikul et al., 

2015). 

 

En svaghet hos artikel 6, där en korrelation kunde påvisas, är att studiens författare inte 

definierar eksem med hjälp av H&Rs kriterier, SCORAD-index, EASI eller genom en 

av läkare genomförd granskning av kliniska tecken. Istället får barnens föräldrar själva 

avgöra om barnen har eksem, se tabell 5 nedan. I fem av studierna som granskats 

används SCORAD-index och/eller H&Fs kriterier för definiering av atopiskt eksem. I 

en av studierna, studie 7, finns ingen definition av atopiskt eksem på grund av att 

studiedesignen inte kräver det. I samtliga studier, bortsett från artikel 7, 
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signifikansnivån satt till 0,05, se tabell 5 nedan. Signifikansnivån  0,05  är den svagaste 

definitionen för statistisk signifikans. Det lågt satta p-värdet är en aspekt som sänker 

trovärdigheten i studiernas resultat. Trots risken för påverkan av confounders, vilka 

diskuteras i studiens bakgrund, verkar kalcidiol (25-hydroxivitamin D) vara den 

säkraste markören för vitamin D-status (Ross et al., 2011). Kalcidiol är även den markör 

som används i samtliga studier som granskas i detta arbete och även i Kim et al, se 

tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5 

STUDIE VITAMIN D-

MARKÖR 

DEFINITION 

ATOPISKT 

EKSEM 

STATISTISK 

SIGNIFIKANS 

STUDIE 

1 

25-

hydroxyvitamin 

D2 och 25-

hydroxyvitamin 

D3 

H&Rs kriterier 

och SCORAD-

index 

p<0,05 

STUDIE 

2 

25-

hydroxyvitamin 

D 

H&Rs kriterier p<0,05 

STUDIE 

3 

25-

hydroxyvitamin 

D 

SCORAD-index P<0,05 

STUDIE 

4 

25-

hydroxyvitamin 

D 

Frågeformulär 

ifyllt av 

föräldrar 

p<0,05 

STUDIE 

5 

25-

hydroxivitamin 

D 

H&Rs kriterier 

och SCORAD-

index 

p<0,05 

STUDIE 

6 

25-

hydroxyvitamin 

D 

SCORAD-index 

och 

grundläggande 

kriterier 

p<0,05 
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STUDIE 

7 

Nej Nej p<5 x 10-8  

KIM ET 

AL 

25-

hydroxyvitamin 

D 

 SCORAD-
index eller 
EASI  
 

p<0,05 

Tabell 5: Summering av studiernas mätmetoder och dess definiering av atopiskt eksem 

(Berents et al., 2016; Manousaki et al., 2017; Palmer et al., 2015; Reinehr et al., 2018; 

Robl et al., 2016; Tromp et al., 2016; Udompataikul et al., 2015). 

 

I tabell 6 nedan redovisas vitamin D-koncentrationerna från respektive studie. En 

intressant aspekt är att vitamin D-nivåerna i Kim et al. 2016 är höga i förhållande till 

övriga studier. Även studie 4 sticker ut med ett högt värde för vitamin D, se tabell 6 

nedan. Författarna till artikel 2 konstaterade att en ökning av vitamin D koncentrationen 

med 10 nmol/L ger en minskad risk för att utveckla eksem. Det fanns små skillnader i 

hur gränsnivåerna för vitamin D definierades mellan de olika studierna. I studie 1 

ansågs gränsen för vitamin D brist vara 47 nmol/L. Studie 2, 3, 4 och 5 definierade brist 

som under 50 nmol/L. I Studie 6 ansågs brist vara värden under 30 nmol/L, medan 

värden mellan 30- 50 nmol/L betecknades som otillräckliga. I Studie 7 presenterades 

inga nivåer.  

 

Tabell 6 

STUDIE MEDELVÄRDE 

NMOL/L 

 

MEDELVÄRDE  

KONTROLLGRUPP 

NMOL/L 

STUDIE 1 53±33 66±22 

STUDIE 2 56,9±24,5 57,2±23,8 

STUDIE 3 46,3±6,7 42,9±6,6 

STUDIE 4 66 - 

STUDIE 5 55±18,2 - 

STUDIE 6 51,4±22,7 45,9±23 

STUDIE 7 - - 

KIM ET AL 59,15 67,4 
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Tabell 6: Medelvärde 25-hydroxyvitamin D - jämförelse mellan studier. Värdet är 

omräknat till nmol/L (Berents et al., 2016; Manousaki et al., 2017; Palmer et al., 2015; 

Reinehr et al., 2018; Robl et al., 2016; Tromp et al., 2016; Udompataikul et al., 2015).  

 

Styrkor och svagheter hos respektive studie 

Studie 1 är gjord på ett relativt stort antal barn vilket i sig ökar sannolikheten för att 

resultatet ska vara pålitligt. Dock sänks trovärdigheten av att endast två undersökningar 

gjordes; resultatet hade kunnat stärkas genom flera mätningar mellan de två stora 

undersökningstillfällena. I studie 2 är undersökningen gjord på en stor grupp barn och 

dessutom har en kontrollgrupp använts. Eftersom barnen i denna studie har inkluderats 

pga att någon annan i familjen har diagnostiserats med eksem eller allergi kan utfallet 

tänkas avvika från befolkningen i stort. I studie 4 finns några svagheter; en svaghet är 

utan tvekan att eksem inte definieras utifrån förutbestämda kriterier för diagnosticering, 

utan enbart genom ett frågeformulär ifyllt av barnens föräldrar. Detta sänker resultatens 

trovärdighet. Forskarna redovisar i artikel 4 en signifikant säkerställd korrelation mellan 

sänkt vitamin D-koncentration i blodserum och ökad risk att drabbas av eksem. En 

bättre studiedesign vore dock önskvärd för att öka pålitligheten. Studie 5 är gjord på 

totalt 105 barn under 14 år. Studien är en tvärsnittsstudie och därför undersöktes 

deltagarna bara vid ett enda tillfälle; ingen kontrollgrupp användes. Resultatet 

presenteras på ett lättolkat och organiserat sätt och studiens resultat är tydligt, men det 

finns ingen statistiskt säkerställd negativ korrelation mellan svårighetsgraden av 

atopiskt eksem och koncentration av vitamin D i blodserum. I studie 6 redovisas ett 

tydligt resultat - ingen korrelation kan påvisas. Data från 235 barn med atopiskt eksem, 

astma, fetma eller ADHD används i denna studie, samt en kontrollgrupp med data från 

3 352 barn. En så stor kontrollgrupp ökar artikelns trovärdighet. Dessutom fanns 

blodprov från samtliga deltagare tillgängligt och resultaten justerades mot flera 

confounders. I studie 7 undersöktes samband mellan variationer i gener som är viktiga 

för vitamin D och dess påverkan på risken att drabbas av atopiska sjukdomar. Det finns 

inga uppmätta vitamin D-nivåer, i stället är det den genetiskt betingade risken för låga 

vitamin D-nivåer som undersöks. Antalet deltagare i artikel 7 är väldigt stort, och 

resultatet ligger i linje med flera av de andra studierna som granskats: ingen korrelation 

kan påvisas.  
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Konklusion  

Detta examensarbete är ett försök att pröva hypotesen ”Hög vitamin D-nivå i blodserum 

är negativt korrelerad med utveckling av atopiskt eksem”. Samtliga studier inom ämnet 

som utkommit sedan publiceringen 2016 av Kim et al s meta-analys på befintliga 

studier, har gåtts igenom. Det torde innebära att detta examensarbete just nu står för den 

mest aktuella och kompletta prövningen av ovan nämnda samband. Utifrån denna 

litteraturstudie kan det inte fastställas att det finns en korrelation mellan vitamin D och 

atopiskt eksem. Visserligen kunde en korrelation påvisas i två av de sju undersökta 

studierna, men det motsvarar endast 7,8 % av det totala antalet deltagare i samtliga 

granskade studier. I dessa två studier finns flera svagheter i studiedesignen, vilket 

ytterligare försvagar sambandets trovärdighet. Att resultatet av examensarbetet skiljer 

sig från Kim et al s resultat är intressant och det uppmuntrar till vidare forskning i 

ämnet. De geografiska skillnaderna mellan studierna som granskats i detta arbete och 

studierna som granskades i Kim et al är en aspekt som möjligen borde tas i vidare 

beaktande. Finns det en geografisk skillnad avseende betydelsen av vitamin D-nivåer 

för atopiskt eksem? Mer och grundligare forskning inom området behövs för att 

slutgiltigt pröva hypotesen att det finns en korrelation mellan vitamin D och atopiskt 

eksem.  



  
 

I 
 

Referenser 
Autier, Philippe, & Gandini, Sara. (2007). Vitamin D supplementation and total 

mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials. Archives of Internal 

Medicine, 167(16), 1730-1737.  

Bauer, Stephen M. (2017). Atopic Eczema: Genetic Associations and Potential Links to 

Developmental Exposures. International Journal of Toxicology, 36(3), 187-198.  

Berents, TL, Lødrup Carlsen, KC, Mowinckel, P, Sandvik, L, Skjerven, HO, Rolfsjord, 

LB, . . . Lieden, A. (2016). Vitamin D levels and atopic eczema in infancy and 

early childhood in Norway: a cohort study. British Journal of Dermatology, 

175(1), 95-101.  

Dayal, Surabhi, Pathak, Kalpana, Sahu, Priyadarshini, & Jain, Vijay Kumar. (2017). 

Narrowband UV-B phototherapy in childhood atopic dermatitis: efficacy and 

safety. Anais Brasileiros de Dermatologia, 92(6), 801-806.  

Dhar, Sandipan, & Srinivas, Sahana M. (2016). Food allergy in atopic dermatitis. Indian 

Journal of Dermatology, 61(6), 645.  

Dizon, M. P, Yu, A. M, Singh, R. K, Wan, J, Chren, Mary-Margaret, Flohr, Carsten, . . . 

Abuabara, K. (2018). Systematic review of atopic dermatitis disease definition 

in studies using routinely-collected health data., 1-8. 

http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.lnu.se/doi/10.1111/bjd.16340/epdf 

Eigenmann, Philippe A, Sicherer, Scott H, Borkowski, Teresa A, Cohen, Bernard A, & 

Sampson, Hugh A. (1998). Prevalence of IgE-mediated food allergy among 

children with atopic dermatitis. Pediatrics, 101(3), e8-e8.  

Gibbs, Sam, Surridge, Heidi, Adamson, Ruth, Cohen, Bernard, Bentham, Graham, & 

Reading, Richard. (2004). Atopic dermatitis and the hygiene hypothesis: a case-

control study. International Journal of Epidemiology, 33(1), 199-207. 

doi:10.1093/ije/dyg267 

Hanifin, JM, Thurston, M, Omoto, M, Cherill, R, Tofte, SJ, Graeber, M, . . . Easi, The. 

(2001). The eczema area and severity index (EASI): assessment of reliability in 

atopic dermatitis. Experimental Dermatology, 10(1), 11-18.  

Hanifin, Jon M, & Rajka, Georg. (1980). Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta 

Dermatovner (Stockholm)(92), 44-47.  

Hoare, Colette, Po, A Li Wan, & Williams, H. (2000). Systematic review of treatments 

for atopic eczema. Health Technology Assessment (Winchester, England), 4(37), 

1.  



 

II 
 

Hong, Judith, Buddenkotte, Joerg, Berger, Timothy G, & Steinhoff, Martin. (2011). 

Management of itch in atopic dermatitis. Paper presented at the Seminars in 

cutaneous medicine and surgery. 

Huai, Qing, Kim, Hwa-Young, Liu, Yudong, Zhao, Yingdong, Mondragon, Angelo, 

Liu, Jun O, & Ke, Hengming. (2002). Crystal structure of calcineurin–

cyclophilin–cyclosporin shows common but distinct recognition of 

immunophilin–drug complexes. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 99(19), 12037-12042.  

Kim, Min Jung, Kim, Soo-Nyung, Lee, Yang Won, Choe, Yong Beom, & Ahn, Kyu 

Joong. (2016). Vitamin D status and efficacy of vitamin D supplementation in 

atopic dermatitis: A systematic review and meta-analysis. Nutrients, 8(12), 789.  

Leung, Donald YM, Boguniewicz, Mark, Howell, Michael D, Nomura, Ichiro, & 

Hamid, Qutayba A. (2004). New insights into atopic dermatitis. The Journal of 

Clinical Investigation, 113(5), 651-657.  

Liao, Maofu, Cao, Erhu, Julius, David, & Cheng, Yifan. (2013). Structure of the 

TRPV1 ion channel determined by electron cryo-microscopy. Nature, 

504(7478), 107.  

Livsmedelverket. (2017). Vitamin D. Retrieved from 

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-

och-antioxidanter/vitamin-d 

Läkemedelsverket. (2005). Behandling av atopiskt eksem – 

Behandlingsrekommendation. Retrieved from 

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-

sjukvard/behandlingsrekommendationer/atopiskteksem.pdf 

Madhok, V, Futamura, M, Thomas, KS, & Barbarot, S. (2015). What's new in atopic 

eczema? An analysis of systematic reviews published in 2012 and 2013. Part 1. 

Epidemiology, mechanisms of disease and methodological issues. Clinical and 

experimental dermatology, 40(3), 238-242.  

Manousaki, Despoina, Paternoster, Lavinia, Standl, Marie, Moffatt, Miriam F, Farrall, 

Martin, Bouzigon, Emmanuelle, . . . Cookson, William OCM. (2017). Vitamin 

D levels and susceptibility to asthma, elevated immunoglobulin E levels, and 

atopic dermatitis: A Mendelian randomization study. PLoS medicine, 14(5), 

e1002294.  



 

II 
 

Mosmann, T Rv, & Coffman, RL. (1989). TH1 and TH2 cells: different patterns of 

lymphokine secretion lead to different functional properties. Annual Review of 

Immunology, 7(1), 145-173.  

Nilsson, Peter M. (2013). Kausalitet kan påvisas med medelsk randomisering. 

Läkartidningen, 110, 832-835. 

Oranje, AP, Glazenburg, EJ, Wolkerstorfer, Albert, & Waard-van der Spek, De. (2007). 

Practical issues on interpretation of scoring atopic dermatitis: the SCORAD 

index, objective SCORAD and the three-item severity score. British Journal of 

Dermatology, 157(4), 645-648.  

Palmer, Debra Jane, Sullivan, Thomas R, Skeaff, Clark M, Smithers, Lisa G, & 

Makrides, Maria. (2015). Higher cord blood 25-hydroxyvitamin D 

concentrations reduce the risk of early childhood eczema: in children with a 

family history of allergic disease. World Allergy Organization Journal, 8(1), 28.  

Rang, H.P, Dale, M.M, & Ritter, J.M. (1999). Pharmacology (Fourth ed.). Edinburgh: 

Churchill Livingstone. 

Reinehr, Thomas, Langrock, Christian, Hamelmann, Eckard, Lücke, Thomas, Koerner-

Rettberg, Cordula, Holtmann, Martin, . . . Schmidt, Börge. (2018). 25-

Hydroxvitamin D concentrations are not lower in children with bronchial 

asthma, atopic dermatitis, obesity, or attention deficient/hyperactivity disorder 

than in healthy children. Nutrition Research, 52(April 2018), 39-47.  

Ring, Johaness, Alomar, A, Bieber, Thomas, Deleuran, M, Fink-Wagner, A, Gelmetti, 

C, . . . Oranje, AP. (2012). Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic 

dermatitis) Part II. Journal of the European Academy of Dermatology and 

Venereology, 26(9), 1176-1193.  

Robien, Kim, Oppeneer, Sarah J, Kelly, Julia A, & Hamilton-Reeves, Jill M. (2013). 

Drug–vitamin D interactions: a systematic review of the literature. Nutrition in 

Clinical Practice, 28(2), 194-208.  

Robl, Renata, Uber, Marjorie, Abagge, Kerstin Taniguchi, Lima, Monica Nunes, & 

Carvalho, Vânia Oliveira. (2016). Serum Vitamin D Levels Not Associated with 

Atopic Dermatitis Severity. Pediatric Dermatology, 33(3), 283-288.  

Ross, A Catharine, Manson, JoAnn E, Abrams, Steven A, Aloia, John F, Brannon, Patsy 

M, Clinton, Steven K, . . . Jones, Glenville. (2011). The 2011 report on dietary 

reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what 



 

II 
 

clinicians need to know. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 

96(1), 53-58.  

Salle, Bernard L., Delvin, Edgar E., Lapillonne, Alexandre, Bishop, Nicholas J., & 

Glorieux, Francis H. (2000). Perinatal metabolism of vitamin D1–3. The 

American Journal of Clinical Nutrition, 71(5), 1317S-1324S. 

doi:10.1093/ajcn/71.5.1317s 

Straube, Sebastian, Derry, Sheena, Straube, Carmen, & Moore, R Andrew. (2015). 

Vitamin D for the treatment of chronic painful conditions in adults. The 

Cochrane Library. doi:10.1002/14651858.CD007771.pub3 

Tollefson, Megha M, & Bruckner, Anna L. (2014). Atopic dermatitis: skin-directed 

management. Pediatrics, 134(6), e1735-e1744.  

Tromp, Ilse IM, Franco, Oscar H, van den Hooven, Edith H, Heijboer, Annemieke C, 

Jaddoe, Vincent WV, Duijts, Liesbeth, . . . Kiefte-de Jong, Jessica C. (2016). 25-

Hydroxyvitamin D concentrations, asthma and eczema in childhood: The 

generation R study. Clinical Nutrition.  

Udompataikul, Montree, Huajai, Sunsern, Chalermchai, Thep, Taweechotipatr, Malai, 

& Kamanamool, Nanticha. (2015). The Effects of Oral Vitamin D Supplement 

on Atopic Dermatitis: A Clinical Trial with Staphylococcus aureus Colonization 

Determination. J Med Assoc Thai, 98(Suppl 9), 23-30.  

Usener, Barbara. (2016). S-Vitamin D 25-OH. Retrieved from 

http://www.anvisningar.se/Anvisningar/Klinisk-kemi/V/S-Vitamin-D-25-OH/ 

van Etten, Evelyne, & Mathieu, Chantal. (2005). Immunoregulation by 1, 25-

dihydroxyvitamin D3: basic concepts. The Journal of Steroid Biochemistry and 

Molecular Biology, 97(1-2), 93-101.  

 


